P R OG R AMMA J A NUARI
12-1-2019 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien − Donateursconcert
Vocaal Ensemble MUSA o.l.v. Peter Dijkstra
Alfred Schnittke: Boetepsalmen.
19-1-2019 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Consort of Voices: Marlotte van ’t Hoff, sopraan;
André Poortvliet, klavecimbel
Back2Bach: Programma rond het Klavierbüchlein
für Anna Magdalena Bach.
26-1-2019 | 15.00 uur
OrgelMuziek in de Cathrien
Fred Vonk en Henk Kooiker
Improvisatieconcert.

P R OG R AMMA F EBRUARI
2-2-2019 | 15.00 uur
Muziek in de Cathrien
Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. Ruud
Huijbregts
o.a. J.S. Bach: Jesu, meine Freude;
Felix Mendelssohn: motetten.
9-2-2019 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Inge Frimout, harp en zang
Vogelvlucht, muziek van o.a. Händel, Thomas,
Burns en Conzaga.
16-2-2019 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien
Collegium Musicum Catharina o.l.v. Ruud
Huijbregts
Werken van J.S.Bach, Messiaen en Satie (Messe
des Pauvres).
23-2-2019 | 15.00 uur
OrgelMuziek in de Cathrien
Gerben Budding (stadsorganist en organist
St. Janskerk, Gouda)
Werken van Vierne (1e Symphonie), Litaize en
Reger.
Om 14.00 u lezing door Hans Strootman:
‘Litaize, kleurrijke onstuimigheid’.

P R OG R AMMA MAAR T
9-3-2019 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Meredi Emsemble: Ronja Weyhenmeyer,
sopraan; Andrea Salvi, fluit;
Ani Ter-Martirosyan, piano
“Viens! Une flûte invisible soupire”.
Muziek van o.a. Ravel, Debussy, Chopin, Diemer,
Satie, Fauré.

16-3-2019 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien
Project ‘Meesters & Gezellen 2019’, o.l.v. Nils
Schweckendiek
De magie van de Finse nacht; muziek van o.a.
Erik Bergman en Jean Sibelius.
23-3-2019 | 15.00 uur
OrgelMuziek in de Cathrien
Geerten van de Wetering (organist
Kloosterkerk, Den Haag)
Orgelmuziek uit 20e eeuws Vlaanderen en
Zuid-Nederland n.a.v. de 100e geboortedag van
Gabriël Verschraegen; werken van Verschraegen,
Flor Peeters en Albert de Klerk.

P R O G R AM MA J U NI
1-6-2019 | 15.00 uur
Muziek in de Cathrien
Enide Lebrocquy, sopraan en Collegium
Musicum Catharina o.l.v. Ruud Huijbregts
Cantates van G. Ph. Telemann.
8-6-2019 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Gonny van der Maten (orgel), Doris Hochscheid
(cello), Frans van Ruth (piano)
Nieuwe composities van Wouter van Belle en
Rick van Veldhuizen.

15-6-2019 | 15.00 uur
OrgelMuziek in de Cathrien
Jean Baptiste Robin, organist van de Chapelle
Royale te Versailles
Franse muziek uit de 19e en 20e eeuw.
22-6-2019 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien − Slotconcert
Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. Ruud
Huijbregts
Muziek van oude en hedendaagse Nederlandse
meesters, o.a. Hollanders, Sweelinck en Beljon.

P R OGRAM MA A P R I L
6-4-2019 | 15.00 uur
Muziek in de Cathrien
Diverse solisten en Collegium Vocale
Eindhoven o.l.v. Ruud Huijbregts
Portret van de Eindhovense componist Antoon
Maessen (1919 -1997).
13-4-2019 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Ad van Sleuwen (harmonium) en Matty Huyts
(piano)
Muziek van o.a. Franck, Guilmant, Chopin,
Lefébure-Wély en Saint-Saëns.

P R OGRAM MA M E I
4-5-2019 | 15.00 uur
Muziek in de Cathrien – Dodenherdenking
Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. Ruud
Huijbregts
Requiem van Maurice Duruflé.
11-5-2019 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Kazue Goto, zang; John van den Beemt, cello;
Ruud Huijbregts, orgel en klavecimbel
Maria programma: muziek van o.a. Hollanders,
Frescobaldi en Purcell.

De volgende ondernemingen en organisaties maken
het mede mogelijk deze concerten uit te voeren:

Philips Beiaard Fonds

18-5-2019 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien
Ariosto Ensemble
Eton Choirbook.
25-5-2019 | 15.00 uur
OrgelMuziek in de Cathrien
Laurens de Man (organist Janskerk, Utrecht)
‘Romantiek To The Max’, werken van o.a. Wagner
en Reger.

Foto’s Han Haitjema, Laurens Mulkens en
Wijtse Rodenburg
Ontwerp Marien Klaui
Druk Multicopy, Eindhoven
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CONCERTPROGRAMMA VOORJAAR 2019

M U Z I E K I N D E C AT H R I E N

CONCERTPROGRAMMA VOORJAAR 2019

Muziek in de Cathrien
Over een tweetal concerten uit ons
programma schrijft onze artistiek leider
Ruud Huijbregts het volgende:
Het concert van zaterdag 6 april 2019 is
een portret van de Eindhovense musicus,
componist en muziekrecensent Antoon
Maessen, die op 8 april 1919 in Den Haag
werd geboren.

Een uurtje genieten!
Voorwoord van voorzitter Henny Houben

Na het succesvol verlopen orgelfestival in september 2018 en een aantal prachtige
en goed bezochte concerten in het afgelopen najaar kunnen we u een nieuwe
concertreeks aanbieden. Onze programmacommissie is direct na de zomervakantie
begonnen met de invulling van de zaterdagmiddagconcerten voor het voorjaar 2019.
Ook nu willen we vasthouden aan onze werkwijze van afwisselend koor-, orgel- en
kamermuziekconcerten. Er valt dus weer veel te kiezen.
Verheugend is dat we kunnen melden dat tijdens het concert van zaterdag 6 april de
Eindhovense componist Antoon Maessen herdacht wordt. Hij werd 100 jaar geleden
geboren.
Het bestuur heeft helaas het besluit moeten nemen om de entreeprijs met ingang
van 1 januari te verhogen. De reden hiervoor is dat wij in die prijs de stijgende kosten
– o.a. de b.t.w.-verhoging – moeten gaan doorberekenen. De jarenlang gehanteerde
basisprijs wordt nu naar 10 euro verhoogd.
De monumentale Catharinakerk kan rekenen op steeds meer belangstellende
bezoekers. Wij hopen dat dit ook voor de komende concerten gaat gelden.
Met veel enthousiasme biedt het bestuur u in het nieuwe seizoen opnieuw een aantal
uitvoeringen aan van hoge kwaliteit als een prachtig muzikaal bouquet.

Maessen was opgeleid als pianist,
organist en koordirigent. Later studeerde
hij schoolmuziek. Hij heeft zijn sporen
verdiend in de kerkmuziek, als dirigent
en organist was hij werkzaam aan
diverse kerken. Sinds 1962 werkte hij in
Eindhoven als muziekleraar op diverse
middelbare scholen.Op deze scholen
leidde hij vaak koren en orkesten
bestaande uit leerlingen, en drukte zo
zijn stempel op vele generaties jonge
Eindhovenaren.
Maesen was ook een actief componist.
Talrijk zijn de vele composities voor
koor, orkest, orgel en piano en vele
kamermuziekwerken. Diverse composities
werden door Het Brabants Orkest o.l.v.
Hein Jordans uitgevoerd.
De laatste jaren was Maessen vooral actief
als koordirigent aan de Tuindorpkerk in
Eindhoven, en als muziekrecensent bij het
Eindhovens Dagblad.
Antoon Maessen overleed op 12 oktober
1997 in Waalre.
Tijdens dit concert zullen een aantal
composities van Antoon Maessen

BEIAARD CONCERTEN

Maandelijks wordt het concert
van de eerste zaterdag vanaf
14.25 uur ‘ingeluid’ met een
bespeling op de Philipsbeiaard
door stadsbeiaardier Rosemarie
Seuntiëns. De beiaardier slaagt
er altijd in om de muziek voor
de carillonklokken zodanig
samen te stellen, dat het
programma perfect aansluit bij
het thema van het daaropvolgende concert.

klinken die in het bijzonder tot zijn recht
komen in de mooie akoestiek van de
Catharinakerk: koor- en orgelwerken, en
enkele kamermuziekwerken.
Het concert van zaterdag 4 mei 2019
zal in het teken staan van de Nationale
Dodenherdenking. Ditmaal zal het
beroemde Requiem opus 9 van de Franse
componist Maurice Duruflé worden
uitgevoerd. Van dit Requiem bestaan 3
versies, een met groot orkest, een met
kamerorkest en de versie die op 4 mei
wordt uitgevoerd: de orgelversie. Omdat
Duruflé zelf ook organist was, is zijn
orgelpartij bijzonder veeleisend, immers,
alle nuances en kleuren uit de orkestversie
moeten nu door één organist worden
vertolkt.
Zijn Requiem is een haast volmaakte
synthese tussen de soepele gregoriaanse
melodieën, die de basis vormen van
deze compositie, en polyfone structuren,
cantus-firmus-bewerkingen en
geraffineerde harmonische progressies.
Hierdoor klinken de oude bekende
Requiem-gezangen als het ware in een
volkomen nieuw 20e- eeuws idioom.

Toegangsprijzen
regulier € 10,00; CKE-pas € 8,00;
CJP & student & jongeren tot 18 jaar: gratis.

Rosemarie Seuntiëns speelt op de volgende data: 12 januari, 2 februari, 9 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni.

STEUN ONS!

Donateurs en Vrienden maken onze concerten mogelijk.
Financiële steun van liefhebbers van ‘Muziek in de Cathrien’ is voor onze stichting onmisbaar.
Met deze zeer gewaardeerde steun hopen wij onze concertserie te kunnen voortzetten.
U bent Donateur bij een gift van minimaal € 25,- per jaar.
U krijgt dan:
 tweemaal per seizoen de concertbrochure (per post)
 maandelijks per mail een nieuwsbrief met een overzicht van de wekelijkse concerten
(desgewenst per post)
 gratis toegang voor 2 personen tot het jaarlijkse donateursconcert en de ontvangst na afloop
U bent Vriend bij een gift van minimaal € 150 per jaar. Naast de voordelen van het donateurschap krijgt u een extraatje: een exemplaar van onze ‘strippenkaart’. Elke strip geeft gratis
toegang voor 1 persoon tot een van onze reguliere concerten.
De Stichting Collegium Musicum Eindhoven is een culturele ANBI- instelling (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Dit betekent dat 125% van de waarde van uw schenking fiscaal aftrekbaar
is. Wij stellen uw aanmelding zeer op prijs!

